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  مقدمة    
وإدخـال  تـصاالت   االمعلومات و لل جديدة   تتكنولوجيااستحداث    باستمرار جيري  -١

، التحويليـة  إمكاناهتـا    يف مجيع املناطق  تتحقق    ال  القدمية، ولكن  اتحتسينات على التكنولوجي  
ويف بعض البلدان، تعوق    . والرياضيات تعليم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة      توخاصة يف جماال  

للوصـول إىل  أكـرب  إمكانيـة  غري أنه يف مناطق أخرى ذات       ،  لتنميةاجهود  " الفجوة الرقمية "
  .على حنو فعالدائماً هذه التكنولوجيات تستعمل   ال املعلومات واالتصاالتتتكنولوجيا

يف دورهتا الرابعة   املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية       واختارت اللجنة     -٢
واملكتبـات  الوصـول املتـاح إىل اجلميـع    "موضوع  ٢٠١١مايو  /عشرة، املعقودة يف أيار   

 ، وغريها من األصول التكميلية يف جمـاالت   والتحليالت اجلغرافية املكانية   ،اإللكترونية للعلوم 
 واهلندسة والرياضيات ملعاجلة قضايا     ،والتكنولوجياوالعلم   ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

بـني    مـا ذات األولوية لفترةمواضيعها أحد  يكون  ل" التنمية، مع إيالء اهتمام خاص للتعليم     
  .٢٠١٢-٢٠١١الدورات يف 

اللجنة املعنية بتـسخري العلـم      وللمسامهة يف مواصلة فهم هذا املوضوع ومساعدة          -٣
اللجنـة  أمانة  ، عقدت   ةيف مداوالهتا يف دورهتا اخلامسة عشر     والتكنولوجيا ألغراض التنمية    

/ كـانون األول   ١٥ إىل   ١٣مـن   يف الفتـرة    الفلـبني،    يف مـانيال،      خرباء فريقاً ل اجتماع
 الفريق والتقارير الوطنية اليت ساهم هبـا        استنتاجاتويستند هذا التقرير إىل     . ٢٠١١ ديسمرب

  .ذات صلةوإىل مؤلفات أخرى أعضاء اللجنة 

   املعلومات واالتصاالتتوتكنولوجياالتنمية والتعليم بني ربط ال  -أوالً  

  ميةالتعليم والتن  -ألف  
 -، الرمسي وغـري الرمسـي       اجلامعي من االبتدائي إىل     -ميع مستوياته   جبإن التعليم     -٤

ويعود االستثمار يف التعليم بالفائدة     .  للتنمية عنصر مهم على أنه   معترف به على نطاق واسع      
التنافسية االقتـصادية؛   زيادة  وتتضمن الفوائد االجتماعية    . واجملتمع والعامل ككل  الفرد  على  
البنـك  (املعرفة   للمنافسة يف اقتصاد قائم على       ةاهرة ضروري امل و املتعلمة العاملةقوة   أن ال  كما

  ).IICD, 2007: 16–18: والتنميةلالتصاالت املعهد الدويل ؛ وWorld Bank, 2011: الدويل

  تعليم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات     
 يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة      معيااجلوثانوي  التعليم  الإىل  اجة  تتسم احل   -٥

تعليم مواضـيع العلـوم والتكنولوجيـا       ذلك أن   . ألسباب خمتلفة بأمهية خاصة   والرياضيات  
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من املتخصـصني   كتلة حرجة    البلدان النامية من إعداد   ُيمكّن  ميكن أن   واهلندسة والرياضيات   
أنه يـوفر    باإلضافة إىل    ،قتصادااليف  ميثلون األساس البشري لالبتكار     الذين    هذه اجملاالت  يف

ــا يــؤدي إىل  واً قويــاً أساســياًتعليمــ زيــادة اإلملــام العــام بــالعلوم والتكنولوجي
)United Kingdom Science and Learning Expert Group, 2010 ) الفريق العامل املعين بالعلوم

  ).)والتعلّم باململكة املتحدة
من البلدان النامية   كثري  يا واهلندسة والرياضيات يف     ويواجه تعليم العلوم والتكنولوج     -٦

 ،)مثل اخنفاض عدد امللتحقني باجلامعـات (اخنفاض االلتحاق عدداً من املشاكل، مبا يف ذلك    
وهناك حاجـة إىل أن تكـون       . على املشاكل احمللية  احملدود   والتركيز   ،هجرة ذوي الكفاءة  و

 علـى   اًختلق طلب أن   و للطالبيات أكثر إثارة    مواضيع العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياض    
فيـز  وحتت هذه املواضـيع،   جماالاألشخاص ذوي املهارات عن طريق زيادة فرص العمل يف          

أفـضل  إجياد سبل    وتشجيع   ،البلدان النامية  )أو يعودوا إىل  (هؤالء األشخاص لكي يظلوا يف      
 االستعمال الفعـال  يوفركن أن ومي. للباحثني يف البلدان النامية للوصول إىل البحوث ونشرها    

  . املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات األخرى الكثري يف هذا الصددتلتكنولوجيا

   املعلومات واالتصاالت يف التعليمتدور تكنولوجيا  -باء  
 هـي جمموعـة مـن       ،أوسع معانيهـا  ب ، املعلومات واالتصاالت  تإن تكنولوجيا   -٧

" تبادل املعلومات مع اآلخرين   ونقل   معلومات   صول على احلمكننا من   ُت"التكنولوجيات اليت   
)Anderson, 2010: 4 .( إحـداث  إىل  املعلومات واالتصاالت ت تكنولوجياتؤديوميكن أن

ـ كيف نتعلم وكيف نُ   ويف  تغيري كبري يف التعليم؛      ـ    عِل  التعليميـة   نـا دير نظم م وكيـف ُن
  ).Anderson, 2010: 4و ؛٢٠١١ األونكتاد،(
 املعلومات واالتصاالت جمموعة من الفرص املختلفة لتحـسني         تجياوتوفر تكنولو   -٨

وتشتمل هذه الفـرص    . نشر املعلومات وتطوير التعليم وعملية التعليم على مجيع املستويات        
 وحتويل بيئـة    ،واحملرومةالنائية  ألشخاص يف اجملتمعات    أمام ا التعليم  إمكانية نْيل   على توسيع   

 وتعزيـز   ،ر صلة باملهارات املطلوبة يف سوق العمل احمللـي         أكث التدريسالتعليم حبيث يكون    
 وحتسني نظم اإلدارة علـى مجيـع        ، للمدرسني املهنيةجودة التدريس عن طريق دعم التنمية       

؛ Anderson, 2010: 23–28؛ وTinio, 2002؛ وHaddad and Draxler, 2002: 9(املـستويات  
  ).IICD, 2007: 13و

  ات واالتصاالت على التعليم املعلومتتكنولوجياتأثري   -١  
م ت واالتصاالت لتعزيز عملية التعلّ     املعلوما تأشري إىل أنه ميكن استعمال تكنولوجيا       -٩

 املعلومـات  تم يف جمـال تكنولوجيـا  أوالً، يركز التعلّ). Tinio, 2002( خمتلفة سبل ةبثالث
 اليت ترتكز عليهـا     ، وما إىل ذلك   ،م العلوم واألدوات والتقنيات   واالتصاالت على عملية تعلّ   
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 املعلومـات   تتكنولوجيـا باستخدام  م  اً، فإن التعلّ  وثاني. قتهااطية تسخري   التكنولوجيا وكيف 
مـن  م يف أي موضـوع    لتحسني عملية التعلّ   تتكنولوجياهذه ال  استعمال   يعينواالتصاالت  

يتعلـق  م عن بعد من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت          وثالثاً، فإن التعلّ  . املواضيع
املـواد  بالوصول إىل   ح للطالب   مسبطريقة ت  املعلومات واالتصاالت    تباستعمال تكنولوجيا 

  .عن بعدوإىل التدريس التعليمية 

   املعلومات واالتصاالت تالتنفيذ املناسب لتكنولوجيا  -٢  
 املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم على أي مستوى ليس          تإن إدخال تكنولوجيا    -١٠

. ميثل حتـدياً كـبرياً   القائمة  ن التغيري الشامل للنظم وطرائق التدريس       أذلك  .  مضموناً سهالً أو 
 تالسياسات الكثري للمساعدة يف ضمان أن يكون إدخال تكنولوجيـا         واضعو  وميكن أن يفعل    

لحقائق املوجودة على أرض الواقـع      مراعياً ل املعلومات واالتصاالت يف التعليم مناسباً وفعاالً و      
لسياسات التعليمية الفعالة أن تشجع على لوميكن ). ADB, 2010: 4: تنمية اآلسيويمصرف ال(

جهود بذل  وباإلضافة إىل ذلك، هناك حاجة إىل       . جناح تنفيذ واستعمال التكنولوجيا يف التعليم     
ـ ملموسة لربط السياسات التعليمية بتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت و          التنميـة سياسات ب

  ).infoDev/World Bank, 2008؛ وHaddad and Draxler, 2002: 16(األوسع نطاقاً 
 اجلغرافيـة   ونظم املعلومات  ،واملكتبات اإللكترونية للعلوم  والوصول املتاح للجميع،      -١١

من أصول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكـن أن تعـزز تعلـيم العلـوم              هي أصول   
، مكانية الوصول إىل نتائج البحوث املتاحـة      حتسن إ أن  والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات و   

 أن يتيح مقاالت اجملالت باجملـان     للوصول املتاح للجميع    وميكن  . وخاصة يف البلدان النامية   
بنـاء  ل وميكن أن تكون املكتبات اإللكترونية للعلوم أدوات لنشر املعلومات و          ،على اإلنترنت 

إىل ذلك، ميكن استعمال نظم املعلومـات       وباإلضافة  . القدرات يف جمايل العلوم والتكنولوجيا    
ـ      الشواغل اإلمن ملعاجلة   اجلغرافية املكانية  تاجلغرافية والتحليال  م ائية احمللية فضالً عن تيسري تعلّ

ـ  مل عاملةالعلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات واملسامهة يف بناء قوة          ة بتكنولوجيـا   م
  .ات التعليم ابتداء من أول مستوي،املعلومات واالتصاالت

واملكتبات اإللكترونيـة   الوصول املتاح للجميع    : تقاسم ثروة املعارف    -ثانياً  
  للعلوم

 ،يف اجملال األكادميي هي اجملالت ذات االشتراكات      البحثية  لنواتج  لالرئيسية  الدعامة    -١٢
ث الوصول إىل البحوإمكانية واحلاجز الرئيسي الذي يعترض نشر هذه املعارف األكادميية هو          

 وهوموقع املوارد،   إىل  عزى ذلك بدرجة كبرية إىل رسوم االشتراك يف اجملالت و         وُي .املنشورة
 للوقـت   اً ومستهلك اًصعب أمراً   واستخراجهة  ث األكادميي والبحى  لعثور عل اميكن أن جيعل     ما

يف البلدان ذات الدخل املنخفض بدرجة غري طالب العلم وتؤثر هذه التحديات على   . اًومكلف
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تعزيـز  لـصاحل   سهم يف حتيز حبكم الواقـع       تفإهنا  لذلك  لموارد احملدودة، و  لسبة نتيجة   متنا
واملكتبات اإللكترونية  يشكل الوصول املتاح للجميع هو      و . يف البلدان الغنية   يةقدرات البحث ال

 املعلومـات واالتـصاالت لتخطـي       ت تكنولوجيا تسخري ميكن من خالهلما     سبيلنيللعلوم  
  .، وخاصة يف البلدان الناميةخمزون عاملي من املعارفونشر  بناء احلواجز اليت تعترض

  الوصول املتاح للجميع  -ألف  
النـشر يف   إن الطريقة التقليدية لتقاسم البحوث يف اجملتمع األكادميي هي عن طريق              -١٣

 ةإىل أي شخص يرغب يف االطالع على مواد منشورة يف اجملل          عادةً  طلب  وُي. اجملالت العلمية 
وعلى مدار  . فع للحصول على هذا االمتياز، سواء عن كل مقالة أو من خالل اشتراك            أن يد 

 توزيع أكثر إنـصافاً  يدعون إىلنقد متزايد من الذين  لالعقدين املاضيني، تعرض هذا النموذج      
. ختطي احلواجز اليت يواجهها من هم يف بلدان منخفـضة الـدخل           بغية  األكادميية  للكتابات  

  ".الوصول املتاح للجميع"باسم واسع ُيعرف على نطاق يل النموذج البدهذا و
، ٢٠٠٢، اليت أطلقـت يف عـام        للوصول املتاح للجميع  ف مبادرة بودابست    عرِوُت  -١٤

، مبا  العمومي على اإلنترنت    ةاجملانيإتاحة   ":بأنإىل الدراسات العلمية    الوصول املتاح للجميع    
 هاأو يوزع أو ينسخها    يرتهلاذه املقاالت أو    ل بأن يقرأ النصوص الكاملة هل     يسمح ألي مستعمِ  

تصفحها لفهرستها ونقلـها كبيانـات إىل   أن ي، ويقيم رابطاً هبا أو  فيهاأو يبحثأو يطبعها  
 أو استعماهلا ألي غرض مشروع آخر، بدون حواجز مالية أو قانونيـة أو تقنيـة                 اتبرجمي

 ...اإىل اإلنترنت نفـسه وصول احلصول على إمكانية الميكن فصلها عن   ال خبالف تلك اليت  
 -يف هذا اجملـال     ف  املؤلوالدور الوحيد حلقوق     -والتوزيع  االستنساخ  والعائق الوحيد أمام    

احلق يف االعتراف هبم واإلشـارة      إعطاء املؤلفني السيطرة على تكامل أعماهلم و      ينبغي  هو أنه   
هناك شكالن مميزان و). Hedlund and Rabow, 2007: 13، يف BOAI." (إليهم بشكل مناسب

  .خضراألوالوصول ذهيب الالوصول : للوصول املتاح للجميع
حمتوى اجمللة اليت استعرضها    باجملان   الناشر   يتيحاملفتوح الذهيب عندما    ويتحقق الوصول     -١٥
 املفتـوح الوصول  دليل جمالت   على  الوصول املتاح   وميكن االطالع على قائمة مبجالت      . نظراء

 يف املائة من مجيع نواتج      ٨,٥إىل أن    ٢٠٠٨يف عام   وتشري التقديرات    .)١(تاإلنترناملتاح على   
الذهيب بدوره  الوصول املتاح   وينقسم  .  املفتوح الذهيب  الوصولاجملالت العلمية كانت يف شكل      

عندما املباشر   الذهيبيتحقق الوصول املتاح املفتوح     و.  واخلليط واملؤجلاملباشر  : إىل ثالث فئات  
  عنـدما  ؤجـل الذهيب امل يتحقق الوصول املتاح    و. بأكملها متاحة للجمهور باجملان   تكون اجمللة   

يف حـني   ،   فقط  األحدث، من حمتوى اجمللة من خالل اشتراك       اجلزءهو   عادة  جزء، يتاح إال  ال
 املؤلف أو    يدفع ويف بعض األحيان  .  باجملان ة، عادة األعمال األقدم، متاح    ةء املتبقي اجزكون األ ت

__________ 

 ./http://www.doaj.org  املوقعانظر )١(
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الوصـول املتـاح    يعرف باسم     ما هو و - مبلغاً لتكون املقاالت متاحة باجملان       مؤسسة املؤلف 
  ).Zhong, 2009: 527–528؛ وLaakso et al., 2011: 1–2(الذهيب اخلليط 

األعمـال  أو  لمخطوطـات   ل) الذايت(األخضر على احلفظ    الوصول املتاح   ويشتمل    -١٦
: أو مادية، مبا يف ذلـك     سواء إلكترونية    أو املنشورة يف مواقع ختزين بديلة،     املنشورة من قبل    

حتميلها على صفحة ويب شخصية أو وضعها يف مستودع مؤسسي أو وضعها يف مستودع              
 يف املائة من مجيع املقـاالت العلميـة         ١١,٩وتشري التقديرات إىل أن     . يركز على مواضيع  

كن البحـث  ومي .)٢(األخضرالوصول املتاح  كانت متاحة من خالل     ٢٠٠٨املنشورة يف عام    
حمـرك  يف مقاالت اجملالت يف مواقع التخزين هذه عن طريق استعمال حمركات حبث مثـل               

  ).Zhong, 2009: 527–528؛ وLaakso et al., 2011: 1–2( (Google Scholar) غوغل العلمي

  الوصول املتاح اتإمكان  -١  
ملؤسسات، ميكن أن    وا فرادوبالنسبة لأل . للباحثنيكثرية  املفتوح فوائد   يتيح الوصول     -١٧

أن يكون مدى   احملتمل  ومن  . والتواجد على اإلنترنت  الظهور  إىل زيادة   الوصول املتاح   يؤدي  
مصرف موارد ميكن   الوصول املتاح   يوفر  أن   و ،انتشار البحوث املضطلع هبا يف املؤسسة أكرب      

الوصول  أن   وهذا يعين . بكفاءة أكرب مها  يأن يساعد املؤسسة على إدارة أنشطتها البحثية وتقي       
  ).RCAAP, 2009: 7(أداة تسويق مهمة للمؤسسة ميكن أن يكون املتاح 
نظراً ألنـه يـوفر     الوصول املتاح   وميكن أن تستفيد البلدان النامية بشكل هائل من           -١٨

الوصـول املتـاح    تهم عن    يف دراس   وآخرون ‘داس‘ وأشار   .بديلةومنافذ  للبحوث بوابات   
Das et al. (2008: 1–2)مكتبـات  : كثريةيف أشكال خمتلفة الوصول املتاح ادة قنوات  إىل زي

 ومستودعات على الـصعيد     ،ومستودعات مؤسسية ذات وصول متاح،     وجمالت إلكترونية
أن الباحثني  ومن املهم    .)٣( وخدمات فهرسة البيانات وما إىل ذلك      ،مفتوحة ودورات   ،الوطين

أو مؤسسات  حكومية  عمها هيئات   تدالوصول املتاح للجميع    وجدوا أن معظم مبادرات     قد  
  ).NRC, 2006: 87-88(رحبية عامة أو منظمات غري 

ومنـذ مبـادرة    . إىل دعم منو احلركة   الوصول املتاح للجميع    أدى تقدير فوائد    قد  و  -١٩
لتـشجيع  كثرية  ، أطلقت مبادرات    ٢٠٠٢يف عام   الوصول املتاح للجميع    باملتعلقة  بودابست  

ينمو من حيـث املكانـة      الوصول املتاح   يزال النشر عن طريق     وال  . وتعزيزهالوصول املتاح   

__________ 

 (OpenDOAR) الوصول املتـاح      مستودعات سجل، انظر   الوصول املتاح مبستودعات  مستفيضة  لالطالع على قائمة     ) ٢(
، /http://roar.eprints.org  يف(ROAR)الوصــول املتــاح تودعات ، وســجل مــس/http://www.opendoar.org يف

 .http://repositories.webometrics.info/toprep.asp?offset=50ترتيب املستودعات العاملية يف  وشبكة

فـإن  وفقاً للتقرير اخلتامي للفريق العامل املعين بالنطاق العريض والعلوم التابع للجنة املعنية بالتنمية الرقمية،                )٣(
أكثر مـن جمـرد مـستهلك       ... "ميكن أن يساعد اجلنوب العاملي على أن يصبح         الوصول املتاح للجميع    

 ).www.broadbandcommission.org ("للمعلومات
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)Greyson et al., 2010و؛ Zhong, 2009: 527–528()بيانـات  الب قائمـة  ١ويبني اإلطار  .)٤
 أو  اتحمفوظمكان   ١ ٧٦٤، كانت هناك    ٢٠١٠عام  وحبلول  . الوصول املتاح عن  الرئيسية  

، واليت ميكن حبث    الوصول املتاح عات   يف سجل مستود   اًمستودعاً مؤسسياً وموضوعياً مدرج   
مؤيداً قويـاً للوصـول   األمم املتحدة ظلت وقد ). Moore, 2010(حمتواها من خالل غوغل 

أفضل إىل  بشكل  الوصول  واشترك عدد من كيانات األمم املتحدة يف تشجيع وتيسري          املتاح،  
 FAO, 2011؛ و)واليونـسك  (UNESCO, 2011c(يف البلدان النامية للباحثني البحوث وخاصة 

  ).)الوايبو (WIPO, 2011؛ و)منظمة الصحة العاملية (WHO, 2011؛ و)الفاو(
  ١اإلطار 

  الرئيسية املتعلقة بالوصول املتاح للجميعبيانات ال
  ؛٢٠٠١، الوصول املتاح للجميعبشأن بيان مبادرة بودابست  •
 ؛٢٠٠٣راسات اإلنسانية، دالالعلوم وجمال إىل املعارف يف الوصول املتاح إعالن برلني بشأن  •
  ؛٢٠٠٣، الوصول املتاح للجميعيسدا بشأن تبيان بي •
  ؛٢٠٠٣ املعلومات، جملتمعلقمة العاملية  لوخطة العملاملبادئ إعالن  •
 الدراسات  ىلإالوصول املتاح    ومؤسسات املكتبات بشأن     لرابطاتبيان االحتاد الدويل     •

  ؛٢٠٠٤العلمية والوثائق البحثية، 
يـستهدفون    ال ناشرينمن  بيان  : إىل العلوم للوصول املتاح   لعاصمة  مبادئ واشنطن ا   •

  ؛٢٠٠٤، حتقيق الربح
الوصـول املتـاح    بـشأن   البحثية  لمعلومات  لاألساسية  للبنية  سترالية  بيان اللجنة األ   •

  ؛٢٠٠٥، للجميع
  ؛٢٠٠٥منظور العامل النامي، : الوصول املتاح للجميعإعالن السلفادور بشأن  •
  ؛٢٠٠٦للبلدان النامية، لوصول املتاح ل ةسياسة الوطنيالن إعالن بنغالور بشأ •
 ؛٢٠٠٦، الوصول املتاح للجميعوالرياضيات بشأن للمعلوماتية بيان احتاد البحوث األوروبية  •
  ؛٢٠٠٧، الوصول املتاح للجميعبشأن الوطنية اهلندية ملعارف ابيانات جلنة  •
إىل بيانـات   الوصـول   ي بـشأن    إعالن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاد       •

  ؛٢٠٠٧البحوث من التمويل العام، 
 .٢٠٠٧لبحوث املنشورة، إىل اقيد املوغري للوصول املتاح موقف صندوق الترحيب دعماً بيان  •

  .Das et al., 2008: 3: املصدر

__________ 

 .Das et al. (2008: 3) ، انظر املتعلقة بالوصول املتاحعلى مدار العقد املاضيالرئيسية بيانات باللالطالع على قائمة  ) ٤(



E/CN.16/2012/3 

9 GE.12-50344 

  الوصول املتاح للجميعمستويات أوسع من حتقيق احلواجز اليت تعترض   -٢  
واسع النطاق للفوائد اليت    الوالتقدير  املتزايد للوصول املتاح للجميع     م  على الرغم من الدع     -٢٠

  .ره تستحق االهتمامياجز تعترض تطوتزال هناك حو  ال، فإنهيتيحهاميكن أن 
 باحملتوى، فإن اللغة اإلنكليزية هي اللغة الرئيسية لنـشر البحـوث            يتعلق فيماأوالً،    -٢١

 وميكن أن تؤدي حمدودية استعمال اللغات احمللية إىل         .من املستودعات اليت حتفظ فيها    ولكثري  
أطلق   ماوهذا. منفذ لبحوثهموإعاقة إجياد إعاقة استعمال الباحثني من البلدان النامية للبحوث 

للوصول ات امللحوظة على الرغم من اإلمكانوثانياً،  ).Tinio, 2002" (فجوة احملتوى"عليه اسم 
. ومن الصعب احلصول على مؤشرات حمـددة      تأثريه  ياس  ، فليس من السهل ق    املتاح للجميع 

فيما يبدو  تحسن  ي هذا الوضع أن   ما، على الرغم من      نوعاًويبدو أن التقييمات احلالية حمدودة      
ثالثاً، هناك مسائل تتعلق مبعـايري وقواعـد         .)٥(التأثرينطاق دراسات   اتساع  مع زيادة عدد و   

نظراً ألنه يتطلب تغيرياً الوصول املتاح للجميع شرين من الناكثري م وومن املفهوم أن يقا. النشر
بشكل تشيع  عدد كبري من الناشرين هذا التحدي، وبدأت قد واجهو. كامالً يف منوذج عملهم

غري أن قانونية حفظ األعمال اليت      . األخضر والذهيب الوصول  من مناذج   خمتلفة   أشكال متزايد
ومـن  انتحال أعماهلم من ؤدي إىل قلق املؤلفني ليست واضحة دائماً، مما ي      ما نشرت يف جملة  

هياكـل  الوصول املتاح للجميـع     وتتحدى حركة    .له حقوق نشر أعماهلم   تكون   ْنَمحتديد  
ومن أجل احلفاظ على السمعة الشخصية . احلوافز التقليدية اليت يواجهها الباحثون واملؤسسات

 جمالت حتظى بأعلى ترتيب من حيث  األكادمييون إىل النشر يفيسعىحتسينها،  وأأو املؤسسية 
ـ  . الوصول املتاح للجميع  معظمها من اجملالت غري العاملة بنظام       و،  التأثري  ه يبـدو أن   غري أن
تزيـدان الـضغط علـى    املتزايدة  وأمهيتها  الوصول املتاح للجميع    الت  املتزايد جمل ستعمال  اال

رابعاً، هناك شواغل ). Chan et al., 2011(التأثري يب إلجياد وسائل بديلة لتقييم الترتمؤسسات 
 -وأدت املمارسات املتبعة    . )أو بطريقة أخرى  اإلنترنت  على  ( إزاء كيفية متويل نشر اجملالت    

جملالت أو مطالبة املؤلفني أو مؤسساهتم      اح البحوث لتكاليف إدارة     َنء من مِ  اجزأمثل ختصيص   
على االستدامة املاليـة    تأثريها  حوار حول   بدء  إىل   -هلم  للحصول على امتياز النشر     الدفع  ب

عوائق سياقية،  وضع  وأخرياً، جيب    . والنشر العلمي بصفة عامة    ، وحفظ املعارف  ،للمجالت
 املعلومـات واالتـصاالت     تمثل تكنولوجيا (إىل اهلياكل األساسية التمكينية     الوصول  مثل  

  .الوصول املتاح للجميعالستغالل فوائد ) والكهرباء

  ترونية للعلوماملكتبات اإللك  -باء  
والبحـث فيهـا    أصبح استعمال األماكن االفتراضية اليت ميكن فيها ختزين املعلومات            -٢٢

الفـرص   املعلومات واالتصاالت    ت تكنولوجيا وفرتمهماً بشكل متزايد حيث     أمراً  وتقامسها  

__________ 

 .Hitchcock, 2011 ، انظرالتأثري لدراسات ثبت مرجعيلالطالع على  )٥(
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 من  ثمر الكثري وعلى مدار العقد املاضي، استُ    . إىل املخزون العاملي من املعارف    لتسهيل الوصول   
 وبصفة خاصة املكتبات اإللكترونيـة      ،اإللكترونيةتطوير املكتبات   يف  الوقت والطاقة والتمويل    

  .تكلفةللعلوم، حيث تكون فيها املعلومات معقدة ومتيل اجملالت إىل أن تكون أعلى 
دون إيالء أي اعتبار لوجود حيـز أو    فعالً  مكتبة موجودة   " هي   اإللكترونيةواملكتبة    -٢٣

اإللكترونية ذاهتا بـاحملتوى أو أن   ات املكتبحتتفظوميكن أن ). Riccio, 2001". (يمكان ماد
شـبكة  على  املوجودة  يف املستودعات األخرى    اإلنترنت   كبوابة للمحتوى املوزع على      تعمل

اإللكترونيـة   املكتبة   أن،  هذا يعين و . مثل احملتوى الرقمي أو اإللكتروين للمكتبات      ،اإلنترنت
  .حمتوى وخدمات املكتبات وموارد املعلومات األخرىإىل  ن بعدعالوصول  توفر
وعلى الرغم مـن أن     .  بأشكال وأحجام خمتلفة   ملكتبات اإللكترونية للعلوم  تظهر ا و  -٢٤
يف شـكل   كـون   ي هامنكثرياً  جيعلها بدون حدود، فإن     اإلنترنت   على    هذه املكتبات  طابع

نا للصحة موجهة بالتحديد حنـو تعزيـز        وعلى سبيل املثال، فإن مكتبة غيا     . مشاريع وطنية 
منظمة  (Pan-American Health Organization, 2011(إىل املعلومات الصحية يف غيانا الوصول 

 للتوثيق العلمي والتقين يف بـنغالديش       الوطينوميتلك املركز    .)٦())الصحة للبلدان األمريكية  
 .)٧(الشبكةني إىل مكتبة املركز على      ملواطنإمكانية وصول ا  لتوفري  شبكة اإلنترنت   مرفقاً على   

هود تعاونية عرب احلدود، مثل برنامج      جلنتيجة  جاءت   أخرى للعلوم    إلكترونيةوهناك مكتبات   
بلدان مثـل   بني  اليت تربط    نياملدنيالبحث والتطوير   العلمية التابع ملؤسسة     االفتراضيةاملكتبة  

  .)٨(العراق واملغرب واجلزائر وتونس وأرمينيا وأفغانستان
وتتعلق يف كثري من األحيان      إىل املكتبات اإللكترونية للعلوم،   الوصول  وختتلف قيود     -٢٥

 تعملني من البلدان النامية شروط    فرض على املس  ُتويف بعض احلاالت،    . لني املستعمِ اتبانتماء
ويصدق ذلك على حالة املكتب الـوطين       . اًجمانيالوصول  أن يكون   أقل تقييداً ومن املمكن     

ن ترتيل النصوص الكاملة لورقـات عمـل        إوث االقتصادية بالواليات املتحدة، حيث      للبح
مكتبة جامعة ييل وتتيح ). NBER, 2011(املكتب جماين لألشخاص املقيمني يف البلدان النامية 

جملالت العلميـة   إىل ا نخفض التكاليف   املاجملاين أو   الوصول  ربامج توفر للبلدان النامية     لروابط  
من املنظمات الدولية األخرى جهوداً     كثري  وتبذل  . نظراءجانب  ودة املستعرضة من    عالية اجل ال

  .كبرية يف هذا اجملال
  
  
  

__________ 

)٦( http://www.guy.paho.org/VHL.pdf. 

)٧( http://www.bansdoc.gov.bd/. 

)٨( http://maghrebvsl.org/crdf/. 
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  ٢اإلطار 
  املكتبة االفتراضية العلمية للعراق

كان وصول العراق، شأنه شأن كثري من البلدان النامية، إىل املنـشورات العلميـة                
جزيرة فكريـة معزولـة حبكـم    "حث العلمي حبيس العالية اجلودة حمدوداً، وكان جمتمع الب   

ومن أجل التغلب على هذه املشكلة، أنـشأت  ). Bibliotheca Alexandrina, 2011" (الواقع
مؤسسة الواليات املتحدة للبحث والتطوير املدنيني املكتبة االفتراضية العلمية للعراق وسلمت           

ولكي تـنجح املكتبـة،   . ٢٠١٠م مسؤولية املكتبة يف وقت الحق إىل حكومة العراق يف عا  
حتديد احملتوى املناسـب للوصـول   : كان يتعني عليها التغلب على ثالثة حتديات رئيسية هي      

وحـىت اآلن،   . املتاح للجميع، وضمان سهولة استعمال املكتبة، والتأكد من استدامة املكتبة         
 ٨ ٠٠٠د عن    جامعة ومؤسسة حبوث، يتبعها ما يزي      ٢٥اطلعت على نظام املكتبة أكثر من       

ومت ترتيل أكثر من مليون مقالة من اجملالت، وازداد معدل نشر البحوث يف             . مستعمل فردي 
  .العراق ثالث مرات

؛ Thomson Reuters (2006)؛ وUniversity of Maryland (2011)؛ وBibliotheca Alexandrina (2011)  :املصدر
  .European Commission (2006)؛ وCRDF Global (2011)و

  للعلوم اإللكترونية املكتبات اتإمكان    
 يـة قدرات البحث الميكن تعزيز   إذ  . من املزايا الكثري  توفر املكتبات اإللكترونية للعلوم       -٢٦
احملتوى القدمي املطبـوع    إىل  الوصول  من املمكن   يصبح  ف: يف شكل رقمي  يكون   احملتوى   ألن

قـائم علـى    التوى  م جديد من احمل   ، بينما جيري توليد ك    رقميشكل  ل إىل   احملوَّوعلى ورق   
وتتاح املواد للترتيل بصرف النظر عن املوقع، مما يسمح بنشر          . اإلنترنت فقط ويكون مفتوحاً   

يف متعددين   نيوجود مستعمل ل وباإلضافة إىل ذلك، هناك إمكانية       .املعارف على نطاق أوسع   
 مـن   ،اليت تـوفر  لعراق  العلمية ل  تفاصيل املكتبة االفتراضية     ٢ويعرض اإلطار    .نفس الوقت 

جمتمع البحث العلمي العراقي    إمكانية وصول    ،جمموعة من شركات النشر   التعاون مع   خالل  
  . األكادمييةاجملالتمن كثري إىل 
 باإلنترنت حاجزاً أمام االستفادة من      لوْصويف كثري من األحيان، يكون عدم وجود          -٢٧

ملكتبات االفتراضية  واملتعلقة با  على الويب    تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القائمة    
هذه هـي مـن خـالل       الوْصل  لتغلب على مشاكل    االطرق اليت ميكن هبا     وإحدى  . للعلوم

شبكات على الصعيد الوطين متوهلا احلكومات وتربط بني شبكات البحوث احمللية ومؤسسات     
يف جمال البحوث    الشبكي   للربطنشئت منظمات وطنية حول العامل      وأُ. التعليم العايل يف البلد   

  ).Dyer, 2009 ()٣انظر اإلطار  (الضطالع هبذه املهمةمن أجل اوالتعليم 
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  ٣اإلطار 
  أمثلة على الشبكات الوطنية للبحوث والتعليم 

  شبكة التعليم والبحوث يف باكستان
بستني جامعة  مربوطة  ،  ٢٠٠٢شبكة التعليم والبحوث يف باكستان، املنشأة يف عام           
وتوجـد  . باأللياف البصريةتعمل  عن طريق شبكة عريضة النطاق    العامات القطاع   من جامع 

 جملـة   ٢٣ ٠٠٠يزيد عن    إىل ما الوصول جماناً   جلميع اجلامعات   تتيح  خدمة مكتبة رقمية    هبا  
هذه الـشبكة علمـاء     وضمت  .  ملرحلة الدراسات العليا   كتاب جامعي  ٤٥ ٠٠٠حبوث و 

 ١٥٥ تهاسرعاستخدام وْصلة   عارف الوطنية على    وباحثني باكستانيني وشجعت شبكات امل    
 ١٠ ه بعرض نطاق أكـرب قـدر      ٢٠٠٨طلقت الشبكة الثانية يف عام      وأُ. ميغابايت يف الثانية  

شبكات بشبكة التعليم والبحوث يف باكستان      وتربط هذه الشبكة الثانية     . يغابايت يف الثانية  غ
  .بالالتعليم األجنبية مثل الشبكة القائمة يف نيالبحوث و

  شبكة البحوث والتعليم يف نيبال
نـشئت يف   مبادرة بني القطاعني العام واخلـاص أُ      هي  شبكة البحوث والتعليم يف نيبال        

 الـشبكة وتـستعمل  . تطوير اهلياكل األساسية البحثيةل وهجرة ذوي الكفاءة   لعكس   ٢٠٠٧ عام
 للباحثني  ستوفر والتعليم   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلنشاء شبكة وطنية للبحوث املتقدمة       

، حصلت الشبكة على    ٢٠٠٨ويف عام   . إىل معلومات وبيانات حول العامل    إمكانية الوصول   أيضاً  
حمـور  مشروع يهدف إىل إنشاء     من أجل   منحة من صندوق ابتكارات جمتمع املعلومات يف آسيا         

من التعليم اإللكتروين   وتقوم هذه الشبكة بتطوير     . عايل السرعة لشبكة البحوث والتعليم يف نيبال      
وخـدمات   ةإنشاء بوابة إنترنت داخلي   بلتعليم العايل يف القرى واملناطق النائية باللغة احمللية و        أجل ا 
يف جنوب آسيا   املناظرة  وتتعاون الشبكة مع الشبكات     . الصحية يف القرى  للمراكز  عن بعد   الطب  

امعة أوريغـون   جباء الشبكات   وحتظى أنشطة الشبكة بدعم من مركز موارد إنش       . ومناطق أخرى 
  .جهات أخرىيف الواليات املتحدة األمريكية وجامعة كيو يف اليابان، ضمن 

  ).)اليونسكو (UNESCO, 2010: (املصدر  

  "االنفتاح" ربط  -جيم  
جزء مـن   هي   اإللكترونية للعلوم وإنشاء املكتبات   الوصول املتاح للجميع    إن مبادرات     -٢٨

مهـا  واملعايري املفتوحة واملـصادر املفتوحـة       . حنو املزيد من االنفتاح   حركة أوسع نطاقاً موجهة     
كـثرية  وهناك أوجه تـشابه      .)٩(دوليةالناقشات  قدر كبري من امل    بشأهنما   ىن جر اأخريمسألتان  

__________ 

 أي تتوافـق    -تسمح املعايري املفتوحة، عموماً، بالتشغيل البيين للمنتجات اليت تعدها الشركات املختلفـة              )٩(
للمستعملني حـق  الوصول املتاح املفتوح  اتوتعطي برجمي . البعضل بعضها حمل    حيوأن   -بعضها مع بعض    

 من أجل دراستها وتغيريها وإعادة توزيعها بدون قيود         اتر للربجمي املصَد) الكود(الشفرة  اجملاين إىل   الوصول  
)Cerri and Fuggetta, 2007: 1–2.( 
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). Moody, 2006(املفتوح األخرية وتطور حركة املصدر املفتوح       الوصول  بصفة خاصة بني حركة     
املفتوح أن تستعمل آليات مماثلة لتلك      الوصول  دعم  من استراتيجيات   ية  ستراتيجالوبالتايل، ميكن   

  ).Kelly et al., 2007: 172(املستعملة للمصدر املفتوح واملعايري املفتوحة 
إمكانية ويف حتسني   عى أن االنفتاح األكرب ميكن أن يساعد يف خفض التكاليف           ويدَّ  -٢٩

غري أنه ). Corrado, 2005(الطويل يف األجل ة إمكانيات حفظ األعمال العلميالوصول وزيادة 
فهمه على  ميكن   أو   أوالً، ميكن تفسري االنفتاح بشكل خمتلف     . يتعني معاجلة عدد من املسائل    

ثانياً، ). Cerri and Fuggetta, 2007( يعين حرية االستعمال أو حرية التعديل وما إىل ذلك هأن
الطلب على  ؤدييثالثاً، . وق امللكية الفكريةتتعلق حبماية حقشواغل تصل بذلك   توجد فيما ي  

حفـظ  خبـصوص   رابعاً، هناك شواغل    .  والدقة واألصالةاألمن  تتعلق ب  شواغل   إىلاالنفتاح  
سـيحفظ اجملـالت    الذي  املصلحة  ) أصحاب(وليس من الواضح من هو صاحب       . املعارف

  .ثةدَّ املعايري اليت ستكون متوافقة مع النظم احملهي  ماالرقمية وألي مدة أو
شـفرة املـصدر    إىل  الوصـول   إىل أي مدى سيؤدي     نقاش بشأن   وال يزال هناك      -٣٠
ويف ). Wheeler, 2011؛ وViega, 2004(ختـراق  جعل الربجميات أكثر قابلية لال إىل اتيللربجم

، متعددة اللغات  إىل معلومات حالية  إمكانيات الوصول    ‘ويكيبيديا‘حني فتحت موارد مثل     
 وهناك ،نظراءجانب  ستعرض رمسياً من    ُي  ال مستعملو هذه املوارد  يستحدثه  ي  فإن احملتوى الذ  
  .دقتهبشأن مدى شواغل كبرية 

ذلـك أن   . واملقايـضات وتتأثر عملية حتقيق املزيد من االنفتاح بأوجه اخلـالف            -٣١
املـصاحل التجاريـة    بني   نالسياسات اليت هتدف إىل حتقيق املزيد من االنفتاح جيب أن تواز          

 يف احلوار الدويل مهم  و. املعرفةق امللكية الفكرية واألهداف االجتماعية مثل زيادة نشر         وحقو
  .هذا الصدد

الراميـة إىل   نظم املعلومات اجلغرافية والتحليالت اجلغرافية املكانيـة          -ثالثاً  
  تعزيز التعليم

ومـات  نظم معلومات تسمح للمستعملني بتتبع املعلهي  إن نظم املعلومات اجلغرافية       -٣٢
تطبيـق التحليـل    هـي   والتحليالت اجلغرافية املكانية    . ها وحتليل ها وتعديل هااجلغرافية وختزين 

اإلحصائي وتقنيات حتليلية أخرى على البيانات اجلغرافية، مبا يف ذلك بيانات نظم املعلومات             
  .وهي عملية حتويل البيانات اجلغرافية األولية إىل معلومات مفيدة. اجلغرافية

نتيجة االرتباط بني   العشرين  يف ستينات القرن     اليت نشأت  ،م املعلومات اجلغرافية  نظو  -٣٣
رسم اخلرائط باحلاسوب واإلحصاءات والتحليالت املكانية وعلوم       املتمثلة يف   اجملاالت الناشئة   

 ومع زيـادة    .رائطاخلوارزمية وإنتاج   اخلعلى تطوير   وقد ركزت يف بادئ األمر      احلاسوب،  
 وبدأت تـؤثر    ،، أصبحت نظم املعلومات اجلغرافية متاحة على نطاق أوسع        يةاحلاسوبقدرة  ال



E/CN.16/2012/3 

GE.12-50344 14 

أصبح واضحاً أن نظم املعلومات اجلغرافيـة       وهكذا،  . التخصصاتمن  متنوعة  على جمموعة   
وحبلـول  . لية صـنع الـسياسات    على اجملتمع وعلى عم   األجل  طويلة  هامة  سيكون هلا آثار    
ت احلكومات ودوائر األعمال ومنظمات أخـرى       ، أدجم العشرينات القرن   مثانينات وتسعين 

املعقـدة  من املـسائل    واسعة  نظم املعلومات اجلغرافية يف أنشطتها من أجل معاجلة جمموعة          
  ).Nyerges et al., 2011: 4(ويف جمال اهلياكل األساسية الطبيعية واالجتماعية 

   التحليالت اجلغرافية املكانيةنظم املعلومات اجلغرافية و  -ألف  
األحداث أو األنشطة أو األشياء أو ليس فقط بع تّتأن نظم املعلومات اجلغرافية  لكن  مي  -٣٤

حـدوثها، أي معلومـات ذات طـابع جغـرايف      وكيفيـة    هـا الظواهر، بل أيـضاً موقع    
)Longley et al., 2005: 4.(  معلومات جممعة من قواعد بيانات نظم املعلومات اجلغرافية وُتولَّد
وتشتمل املعلومات اجملمعة يف املوقع     .  وعن طريق االستشعار عن بعد     الفعليي  الطبيع املوقع   يف

تم احلصول عليها باستعمال تقنيات مسح مباشـر        ي على بيانات طوبوغرافية     الفعليالطبيعي  
 معينة ملتقطة باستعمال الصور أو املالحظـات        خواصمشاهدة بشأن   لعمليات  ومالحظات  

من الـسواتل العامليـة     مستمدة  حداثيات  عن اإل بيانات  وت  هذه البيانا بني  جمع  وُت. اخلطية
  .لتحديد املوقع

أشياء على سطح األرض    عن  لحصول على معلومات    لتقنية  هو  واالستشعار عن بعد      -٣٥
 - أجهزة استشعار  بيانات االستشعار عن بعد باستعمال       جنَتُتو. بدون إقامة اتصال مادي معها    

ب علـى مـنت      تركَّ - الراديوية والرادارات    ة القياس وأجهزاملسح  الكامريات وأجهزة   مثل  
هـي   هذه األجهزة على ارتفاعات كبرية من سـطح األرض و          وتوضع. الطائرات والسواتل 

  .ن البيانات كصور على أفالم فوتوغرافية وشرائط فيديو أو يف شكل رقميختّز

   ورسم اخلرائط املكانيةاجلغرافية تلتحليالمن أجل إجراء ااستعمال نظم املعلومات اجلغرافية     
خبالف ختزين املعلومات اجلغرافية املعقدة، فإن نظم املعلومات اجلغرافية والربجميـات           -٣٦

نظـم  وتتيح  . بسبب تقنيات التحليل والنمذجة اليت توفرها     إىل أقصى حد    املرتبطة هبا مفيدة    
من أجل هيكلة املـشاكل     وحتليلها  لتنظيم املعلومات اجلغرافية    طرقاً شىت   املعلومات اجلغرافية   

  .واملترابطيف عامل اليوم املعقد هامة على حنو متزايد وظائف أصبحت ، وهي وحلها
على وأساليب  شتمل التحليالت اجلغرافية املكانية على تطبيق حتويالت وتغيريات         تو  -٣٧
تكـون    الشـاذة أحـداث  عن أمناط والكشف عن   علومات اجلغرافية األساسية من أجل      امل

املعلومات اجلغرافيـة   حتوَّل هبا   عملية  أساساً  التحليالت اجلغرافية املكانية هي     و. وراًواضحة ف 
ل إىل الكشف حِل، يهدف املُجغرافية مكانيةمن خالل حتويالت ف: األولية إىل معلومات مفيدة

؛ Longley et al., 2005: 316( بطريقـة أخـرى   مرئيـة  كانـت لتكـون    مـا عن أشياء
  ).Heywood et al., 2006: 18؛ وDe Smith et al., 2010: 23و
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بيانات نظم املعلومات اجلغرافية ونواتج التحليالت اجلغرافية املكانية        ُتعرض    ما وعادة  -٣٨
وعن طريق وضع الطبقات املختلفة من البيانات       . يف شكل خريطة تفصيلية متعددة الطبقات     

نقطـة واحـدة    أن  بـش ذات الـصلة    بعض، ميكن مجع املعلومـات      فوق  املكانية بعضها   
)Rubenstein and Roy, 2011 .(  مرئياً على  عرضاً  نقطة واحدة   املتعلقة ب بيانات  عرض ال وميكن

  .خريطة
 تحتلـيال وإلجراء  العنصر البشري يف استعمال نظم املعلومات اجلغرافية        وال بد من      -٣٩

قـرارات حـول    اجلغرافية وحتليلها على اختاذ     البيانات  وتشتمل عملية مجع     .جغرافية مكانية 
، وينبغي وضع آثار هـذه االختيـارات يف         املشاكلتأطري  التفاصيل اليت يتعني مجعها وكيفية      

 الـسياسات احلسبان عند استعمال التحليالت اجلغرافية املكانية، وخاصـة أثنـاء صـنع             
)Longley et al., 2006: 65–70, 316–318.(  

ومات اجلغرافيـة والتحلـيالت     ستعماالت لنظم املعل  وتوجد جمموعة واسعة من اال      -٤٠
دوالر سنوياً على مجـع  مليار  ٦٠ إىل ٥٠ وينفق حنو ،من اجملاالتكثري يف   اجلغرافية املكانية 

بعـض   ١يف اجلـدول    وتـرد   ). Gibson, 2011( وحتليلها وحتديثها    اجلغرافيا املكانية بيانات  
  .لعملية لنظم املعلومات اجلغرافيةالتطبيقات ا

    ١اجلدول 
  عملية لنظم املعلومات اجلغرافية تطبيقات 

  األمثلة  تطبيق نظم املعلومات اجلغرافية
حساب وقت االستجابة يف حاالت الطوارئ ونقل         إدارة خطر الكوارث

يف حالـة   ) ةللوجـستي الشؤون ا (موارد االستجابة   
  وقوع كارثة طبيعية

دراسات سكانية ودميغرافية؛ ورسـم خـرائط       إجراء    املؤشرات
  لفقربشأن ا

حتديد أمـاكن   لموارد الطبيعية، مثل    لرسم خرائط     إدارة املوارد
إىل استراتيجيات محايـة    اليت حتتاج   األراضي الرطبة   

   البيئيالتأثريتتعلق بالتلوث؛ وتقييم 
  نـشاط  ختطـيط /التخطيط التجاري 

  األعمال
األعمـال  نـشاط  قع اموحتديد القرارات اجلديدة بشأن    

تنقص ني أو حتديد سوق      إىل اجتاهات املستهلك   ستنادباال
  قع؛ والتسويقاوإدارة األصول وختطيط املو ؛فيها اخلدمة

 اهلياكل األساسية وتنميتهاوتقييم ختطيط نظم النقل؛   التخطيط احلضري
 ملكافحة األوبئـة  لتخطيط  من أجل ا  مراقبة األمراض     مراقبة األمراض

  التأهبوتعزيز 
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  األمثلة  تطبيق نظم املعلومات اجلغرافية
ة اإلرهاب؛ وعلـم    األمن واالستخبارات ومكافح    اجملال العسكري

  والتخطيط العسكري ؛اجلرمية
  .ESRI (2011a)؛ وLongley et al. (2005: 41–42): املصدر

تعزيز من أجل   استعمال نظم املعلومات اجلغرافية والتحليالت اجلغرافية املكانية          -باء  
  التعليم

 مـن أدوات    نظم املعلومات اجلغرافية والتحليالت اجلغرافية املكانية كمجموعة      لميكن    -٤١
العلوم والتكنولوجيا واهلندسـة والرياضـيات أن       ووتقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     

اليت ميكن فيها للشباب تطـوير قـدراهتم         مراحل التعليم ابتداء من أوىل    تعزز التعليم، وخاصة    
وهناك . ية احمللية معاجلة شواغل التنم  يف    أمهية نظم املعلومات اجلغرافية    وإدراكاملكانية والتحليلية   
نظـم  بـشأن   م  التعلّ :التعليم ونظم املعلومات اجلغرافية   بني  تفاعل  الكيفية  يف  سبيالن للتفكري   

نظم املعلومات  بشأن  التعليم  أما  . م من خالل نظم املعلومات اجلغرافية     ومات اجلغرافية والتعلّ  املعل
لى أن يصبحوا ممارسـني يف       األشخاص ع  لتدريبباحلاجة إىل برامج تعليمية     فيتصل  اجلغرافية  

نظم املعلومات اجلغرافية كأداة يف مجيع      لوتؤكد األمهية املتزايدة    . جمال نظم املعلومات اجلغرافية   
  .جال نظم املعلومات اجلغرافيةمب ملمة عاملةاحلاجة إىل إعداد قوة على أجزاء االقتصاد 

إلتاحة طرق  ا كأداة تعليمية    من خالل نظم املعلومات اجلغرافية يعين استعماهل      م  والتعلّ  -٤٢
 عن العالقات داخل اهلياكل املكانية التعبريوعن طريق  . همةاملكانية  املقدرات  الإضافية لتطوير   

من املمكـن مالحظـة     يكون  ،  ) احلاسوب مبعاونةاملعدة  تصميم  المثل اخلرائط ورسومات    (
  .ر وحتليل خواص األشياء والعالقات بينهاوتذكّ
ـ أن  ظم املعلومات اجلغرافية والتحليالت اجلغرافية املكانيـة        نلأيضاً  وميكن    -٤٣ ساعد ت
البيانات يف  نقل   مثل   ، يف تطوير املهارات األساسية يف جمال حتليل البيانات واستغالهلا         بالطال

؛ NRC, 2005: 3–5(أشكال خمتلفة إىل جداول بيانات وعرض البيانات على الزمالء يف الفصل 
  ).Clements, 2004: 267؛ وKerski, 2008و

واإلدراك املرئـي   ه املكـاين    التوّج: ، هناك قدرتان مكانيتان كبريتان    وبصورة عامة   -٤٤
وهـذه  . احلّيز املكـاين  ويتعلق التوجه املكاين مبعرفة املوقع احلايل وكيفية احلركة يف          . املكاين
املسائل الروتينيـة   وأما  . احلياة اليومية خلوض غمار   مطلوبة  هي   و ةمن سن مبكر  هامة  القدرة  

مثـل،  (واألمناط  ) قع أقرب مستشفى؟  ي أين   ،مثل(على املوقع   فتركّز  املتعلقة بالتوجه املكاين    
توجد مستويات متزايدة من حتـات       يف أي موقع     ،مثل(واالجتاهات  ) كيف ينتشر مرض ما؟   

) يل؟د مضخة مياه يف حدود كيلومتر واحد من مرتج أين ميكن أن أ،مثل(واألوضاع ) التربة؟
  ).على تدفق حركة املرور يف املدينة؟ذلك كيف سيؤثر فهذا الطريق، بنينا  إذا ،مثل(واآلثار 



E/CN.16/2012/3 

17 GE.12-50344 

  ٤اإلطار 
جلميـع   ةالدراسياملناهج  نظم املعلومات اجلغرافية كنظام دعم يف       : تعلم التفكري مكانياً  

  املراحل التعليمية حىت هناية الثانوي
تعمقـاً  التحقيقـات   أكثر  املتحدة أحد   اجمللس الوطين للبحوث بالواليات     أجرى    

أن إىل دراسـته،  أثناء أشار اجمللس و. أمهية إدماج نظم املعلومات اجلغرافية يف التعليم     ملسألة  
نظـم  تتيحها  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل تلك اليت       لتقنيات اجلديدة   الدوات و األ

كن أن تعزز التعليم يف مجيع املواضـيع        املعلومات اجلغرافية والتحليالت اجلغرافية املكانية مي     
ويشري اجمللس إىل أن التفكري املكاين مهم يف جماالت الفن والتصميم وعلم الـنفس              . تقريباً

 يوفركما   .احلاسوب والكيمياء والفيزياء والرياضيات والعلوم االجتماعية وعلوم        واألحياء
غري . ل املشترك بني التخصصات    العم رم وتقدي كبرية من حيث فه   التفكري املكاين إمكانات    

ويف أي سـياق ينبغـي تنفيـذ هـذه     ملـاذا   على احلاجة إىل فهم     قد أكدت   أن الدراسة   
  .على حنو فعالكان هلا أن ُتستعمل التكنولوجيات إذا 

ـ   تعلّ" املعنون    اجمللس، وبعض التوصيات الواردة يف تقرير       نظـم  : اًم التفكري مكاني
الدراسية جلميع املراحل التعليمية حـىت هنايـة        هج  ان امل يفاملعلومات اجلغرافية كنظام دعم     

  :يلي ، قد مشلت ما"الثانوي
معـاً  مع  جيق إلدراج نظم املعلومات اجلغرافية يف التعليم،        احلاجة إىل هنج منسَّ    •

  مني؛مصممي نظم املعلومات اجلغرافية وعلماء النفس واملعلِّ
برجميات نظم املعلومـات    لتنسيق إعداد   األساسي  إعداد جمموعة على الصعيد      •

  لني؛ستناد إىل املعلومات املرتدة من املستعِمباالاجلغرافية، 
إشراك وينبغي  الدراسية،  إعداد برامج تدريبية ومبادئ توجيهية للمناهج       ينبغي   •

  ؛مي نظم املعلومات اجلغرافية وممثلي املؤسسات التعليمية يف هذه العمليةمعلِّ
الذي ينبغي يف حدوده أن     دى  املحوث بشأن   زيد من الب  املاالضطالع ب ينبغي   •

  .األكادميياإلجناز ؤدي نظم املعلومات اجلغرافية إىل حتسني ت
 United States National Research )٢٠٠٥(جملس البحوث الوطين بالواليات املتحدة : املصدر

Council (2005).  

كـثري   مثل   ،سائل معقدة لفهم م مفيد  ، من الناحية األخرى،     املكاينواإلدراك املرئي     -٤٥
وإذا اسـتطاع   . من املشاكل العلمية والرياضية واهلندسية واألدوات والتقنيات املرتبطة هبـا         

. يساعد على فهمها بطريقة أفضل    ميكن أن   ، فإن ذلك     بصورة مرئية  املشكلةإدراك  الشخص  
عصية الجمال  بشكل كبري البحوث يف     قد ساعد    املكاينفإن اإلدراك املرئي    وعلى سبيل املثال،    

مـن أجـل     اء احليوية  يف الكيمي  اًزال مهم ي  ال كما أنه  الصبغي،لحمض النووي   ل املزدوجة
،  بينـها  استكشاف التفاعالت لإلنزميات بغية   ثالثية األبعاد   الكانية  املترتيبات  اإلدراك املرئي لل  
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ـ      ظهـور   مما ميكن أن يؤدي إىل        وتطـوير العقـاقري     اء احليويـة  فهـم جديـد يف الكيمي
)Clements, 2004: 267؛ وHeywood, et al., 2006: 3؛ وNRC, 2005: 1–5.(  

إىل درجة عالية تلقائيـاً     أن يتطور هذا التفكري      اأمهية التفكري املكاين حبد ذاهت    تعين  وال    -٤٦
م من خالل نظم     التعلّ يفكري املكاين والتحليل املكاين ه    تطوير الت طرق  أفضل  وإحدى  . وعاملياً

افية ألنه يشمل استكشاف اخلصائص املكانية لألحداث أو األنشطة أو األشياء           املعلومات اجلغر 
  ).Kerski, 2008؛ وLiben, 2006: 238 و٤انظر اإلطار (أو الظواهر غري الواضحة للعني اجملردة 

ـ   م من خـالل     نظم املعلومات اجلغرافية والتعلّ   بشأن  م  التعلّأن يتم   ميكن  و  -٤٧ نظم يف  هـذه ال
املـدارس وطـالب اجلامعـة وصـانعي        تالميذ  غري رمسية وميكن أن يستهدف      أوضاع رمسية أو    

نظـم املعلومـات    بشأن  م  تعلّاليتزايد إعداد برامج تدريبية تركز على       قد ظل   و .وآخرينالسياسات  
  . كاملة دراسيةيف اجلامعات، سواء كوحدة أو كدورةانتشاراً أوسع هذا التعليم  وأصبح ،اجلغرافية

 نظـم املعلومـات   قـدرة تزايد من البلدان يف إعداد برامج تستعمل     بدأ عدد م  قد  و  -٤٨
 ،التعليم، وخاصة تعليم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضـيات       تعزيز  من أجل   اجلغرافية  

م من خالل نظم املعلومـات      أمثلة مبادرات التعلّ  وأحد  . الثانويالتعليم   يف مستوى    سيما الو
وبصفة خاصـة، فـإن     . افيا يف اجلامعات يف جنوب أفريقيا     اجلغرتدريس  حالة  هو  اجلغرافية  

سـاعدهم  ديارهم قـد    استعمال البيانات احمللية والسماح للطالب بتحليل مسائل قريبة من          
م تعزيـز الـتعلّ   مـن أجـل     نظم املعلومات اجلغرافية    قوة   االستفادة من بشكل هائل على    

)Innes, 2011.(  
ج نظم املعلومات اجلغرافية يف الفصل الدراسي       ومن أجل مساعدة املعلمني على إدما       -٤٩

وكـان الكتـاب     .نظم املعلومات اجلغرافية للمعلمني   كتاب   ٢٠٠٨شر يف عام    يف تركيا، نُ  
نظم املعلومات اجلغرافيـة،    لموعة برجمية   جمل ورخصة ملدة سنة     (DVD)مصحوباً بقرص مدمج    

Arc View 9.2ًملفات شكل عن بيانات وكتيبات وامتحانات يف  ، فضالPDF . وباإلضافة إىل
وأيـن ميكـن    األشخاص بالكتاب   إلعالم  زع كتيب   صفحة على الويب ووُ   ُوضعت  ذلك،  

وقد حظي الكتاب بتعليقات جيدة من األكـادمييني واملعلمـني واملـوظفني            . االطالع عليه 
 كتـاب يف سـنة واحـدة        ٧٠٠ ومت شـراء     ،العموميني العاملني يف قطاعات عامة خمتلفة     

)Demirci and Karaburun, 2009 .(   ترمـي إىل    نظرة عامة على مبادرات      ٥ويعرض اإلطار
  .دمج نظم املعلومات اجلغرافية يف التعليم يف أوروبا
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  ٥اإلطار 
  نظم املعلومات اجلغرافية يف التعليم األورويب

 دراسة لبلدان خمتارة يف أوروبا من أجل تقيـيم          ٢٠٠٩ يف عام    "i–Guess" أجرى  
البلدان املشمولة  كانت  و. تأثرياتهملعلومات اجلغرافية يف املدارس وما هي       مدى تنفيذ نظم ا   

  .النمسا وهنغاريا واليونانوبالدراسة هي إنكلترا وبلجيكا وبلغاريا وفرنسا وفنلندا 
ستعمل يف جمموعة واسـعة مـن       ُتوخلص التقرير إىل أن نظم املعلومات اجلغرافية          

. العلوم الطبيعيـة والبيئيـة    كذلك يف   عية واالقتصادية و  املواضيع املختلفة يف العلوم االجتما    
 ،اجلرميـة علم  عملت فيها نظم املعلومات اجلغرافية على       واشتملت مواضيع الدراسة اليت استُ    

ومن الناحية الكيفية، خلـصت     .  والنمذجة البيئية  ، وحتليل التجزئة  ،وإدارة املناظر الطبيعية  
يف مساعدة الطالب   إىل أبعد حد    ت اجلغرافية مفيدة    الدراسة إىل أن تكنولوجيا نظم املعلوما     

  .تناول املعلومات املكانية وعرضهاعلى على استكشاف عاملهم و
البلدان وأن أي برنـامج     فيما بني   ختتلف  التدريس  وخلص التقرير إىل أن أساليب        

لك  ولذ ،كما أن احتياجات البلدان ختتلف     .نظم املعلومات اجلغرافية ينبغي أن يراعي ذلك      ل
وأشار التقرير إىل عدد من التحديات الـيت        .  يف عملية الترويج   ينبغي أخذ ذلك يف احلسبان    

للمعلمني النهوض بالتطوير املهين    وتضمنت التحديات   . يتعني أن يعاجلها صانعو السياسات    
  .تكنولوجياستعمال وتطبيق اليف جمال نظم املعلومات اجلغرافية وأيضاً وضع معايري ال

  .i-Guess/EC (2009): املصدر

  احلواجز اليت تعترض نظم املعلومات اجلغرافية يف التعليم     
 على الرغم من احملاوالت املتزايدة إلدماج نظم املعلومات اجلغرافية يف التعلـيم، فإهنـا          -٥٠
أوالً، فإن القدرات البشرية يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية، مـن حيـث       . تزال متثل حتدياً   ال

وميثل عدم  . حمدودةهي قدرات    تدريس،كأداة  واإلفادة منها   واستعماهلا كأداة تنمية    تدريسها  
). Stuart et al., 2009( مشكلة كـبرية  مناسب وتدريب مناسبةمهارات ذوي وجود موظفني 

 كـثرياً نظم املعلومات اجلغرافية، فإن معظم جهود بنـاء القـدرات           بشأن  م  تعلّال ب يتعلق فيماو
. استعمال وتطبيق نظم املعلومات اجلغرافية أو التعلـيم       على  وليس  ج البيانات   تركز على إنتا   ما

: م من خالل نظم املعلومات اجلغرافيـة      طابع املؤسسي على التعلّ   ويبدو أنه من الصعب إضفاء ال     
البديلة الـيت   أساليب التدريس    عن فهم    حيتاج املعلمون أنفسهم إىل معرفة التكنولوجيا فضالً      إذ  

حـاجز  إىل وجود    ثانياً، أشري    .تنفيذهال ستعداداالأن يكون لديهم    لتكنولوجيا و تستعمل هذه ا  
 ،)مثـل تكييفهـا   (التكاليف األولية لألجهزة والربجميات واخلـدمات        -التكاليف  يتمثل يف   

 وقد اخنفضت بعض التكـاليف بعـد      . لتدريب والصيانة والبيانات  املتعلقة با والتكاليف اجلارية   
ـ بعد أن   املصدر املفتوح متاحة و   ذات  م املعلومات اجلغرافية    أصبحت برجميات نظ   ما ممت ُص
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بالنظام العـاملي    املزودةاحملمولة   اهلواتف   ةقدرلكي تستعمل   تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية     
ـ الكبرية من البيانات املعقدة املطلوبة لبناء طبقات تفصيلية         املقادير  غري أن    .قعالتحديد املو  نظم ل

جداً وخاصة إذا كانت هناك حاجـة إىل بيانـات عاليـة             مكلفهي أمر   فية  معلومات جغرا 
 تكاليف مستمرة تستأثر يف كـثري مـن        دتكّب اإلبقاء على معلومات حديثة      ويقتضي. االستبانة

عدم تقدمي  فإن  ثالثاً،  .  يف املائة من جمموع تكاليف نظم املعلومات اجلغرافية        ٧٠األحيان بنسبة   
ـ بوعيهم احملدود بالفائـدة احملتملـة       يتعلق    ما كثرياًلسياسات  الدعم من جانب صانعي ا     نظم ل

نظم املعلومـات   العاملون يف جمال    وجد    ما كثرياًوعلى الصعيد التنظيمي،    . املعلومات اجلغرافية 
النقـدي  كأداة لتحـسني الـتفكري      قيمة هذه النظم    لإلداريني  أن يفسروا   اجلغرافية صعوبة يف    

من املنظمات واإلدارات احلكوميـة     كثري  يف  املتزايد  الضغط  و. بالتنظيموحتسني املسائل املتعلقة    
وضع نظم املعلومـات    أن يكون من األصعب بكثري      خفض اإلنفاق من امليزانية يعين      الدافع إىل   

عدم رابعاً، فإن ). ArcUser Online, 2011؛ وStuart et al., 2009(اجلغرافية على جدول األعمال 
ـ ياهلياكل األساسية لالتصاالت ميكـن أن       سوء حالة   وهرباء  اإلمداد بالك انتظام    بـشدة   اعوق

اليت ينطـوي عليهـا     اجملموعة املعقدة من التكنولوجيات     ف. تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية   
اإلنترنـت ونظـم   وتـشكل  .  كهربائيةطاقةوجود  تتطلب  استعمال نظم املعلومات اجلغرافية     

النظام العـاملي لتحديـد     أ من نظم املعلومات اجلغرافية، مثل       يتجز  ال االتصاالت املتنقلة جزءاً  
الوصـالت  يف حتديد من أين ستأيت      تتمثل  مسألة حامسة   توجد  و.  واالستشعار عن بعد   ،قعااملو

  ).Farah, 2011(سداد قيمتها سيجري وكيف 

 تخيارا يتعني يف    -إدماج نظم املعلومات اجلغرافية والتفكري املكاين يف التعليم           -جيم  
ختطي هذه احلواجز معاجلة مجيع أبعاد اسـتعمال نظـم          الرامية إىل   السياسات  
  غرافيةاملعلومات اجل

نظم املعلومات اجلغرافيـة يف     من أجل تنفيذ    بناء القدرات البشرية على مجيع املستويات         -١  
  التعليمجمال 
ام التعليم من   حتسني التفكري املكاين يف نظ     إىل   ةالراميطوات  اخلهناك حاجة إىل دعم       -٥١

وجيب توجيـه الـسياسة     . سياسات تعليم قوية  بخالل استعمال نظم املعلومات اجلغرافية و     
نظم املعلومات  تدريس  على   املدرسنينظم املعلومات اجلغرافية حنو تدريب      باملتصلة  التعليمية  
ىل دراسة نظـم    إاملزيد من الطالب    جذب  ، و ظمنهذه ال من خالل   وعلى التدريس   اجلغرافية  

عامة بـشأن   إجياد معرفة   ومن أجل   . متعلّللكأداة  نظم  هذه ال ملعلومات اجلغرافية واستعمال    ا
دعمها، ميكن تنظيم أنشطة نظم املعلومـات اجلغرافيـة         من أجل   نظم املعلومات اجلغرافية و   

بيانات حملية كثرية فضالً عـن      استحداث  وميكن أن يؤدي ذلك إىل      . قائمة على اجملتمعات  ال
  ).Nyerges et al., 2011: 4(بالتكنولوجيا وتطبيقها الوعي زيادة 
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الـسياسات،  من جانـب واضـعي      ومن الضروري دعم نظم املعلومات اجلغرافية         -٥٢
السياسات القـائم   رسم  دعم  من إمكانات ت  نظم املعلومات اجلغرافية    ل  ما وخاصة بالنظر إىل  

أن يـساعد  مات اجلغرافية    نظم املعلو   جمال السياسات يف واضعي  تدريب  لوميكن  . على األدلة 
يف اإلجيايب الذي ميكن أن حتدثه نظم املعلومـات اجلغرافيـة           التأثري   رفع الوعي وإثبات     على

  .موضوع تعليميكم أو التعليم، سواء كأداة للتعلّ

  يف جمال التعليمنظم املعلومات اجلغرافية تأثريات تقييم   -٢  
والبحوث . التعليمجمال  ومات اجلغرافية يف    نظم املعل تأثريات  هناك حاجة إىل زيادة فهم        -٥٣

تكنولوجيا استعمال  شأهنا شأن    هبذه النظم    يتعلق فيماتزال    ال حىت اآلن تعين أنه   اجملراة  احملدودة  
تكون مىت وأين   عالمات استفهام عن    توجد   - املعلومات واالتصاالت يف التعليم بشكل أوسع     

وقد ترغب احلكومات   . تكلفةتنفيذها وبأي    ينبغيوكيف   - فعاليةتكون    ما أكثرهذه النظم   
  .بعض هذه الشواغللتناول إجراء دراسات متعمقة إصدار تكليفات بيف 

  تنسيق بيانات نظم املعلومات اجلغرافية   -٣  
.  جـداً  مكلفـة تكـون     ما وكثرياًالبيانات اجلغرافية املكانية معقدة وكبرية احلجم         -٥٤
 ولكن ميكـن    ،كبرياً للموارد تشكل إهداراً    وحتديثها   إعداد البيانات جهود    يف يةزدواجاالو

عن طريق التنسيق اجليد بني مستعملي نظم املعلومات اجلغرافيـة يف اإلدارات            ذلك  إصالح  
املمكنة إلتاحة بيانات نظم املعلومات اجلغرافية لالستعمال       وإحدى الطرق   . ةختلف امل احلكومية

مية مكرسة للحصول على البيانـات اجلغرافيـة        إنشاء هيئة حكو  تتمثل يف   العام بأقل تكلفة    
وميكن إنشاء مستودعات مركزية    . وختزينها ونشرها، مبا يف ذلك بيانات االستشعار عن بعد        

وهذا  .حفظ البيانات اجلغرافية املكانية وإدارهتا عن طريق منظمات معنية        لكي ميكن   للبيانات  
، حيث حددت حكومـة الواليـة   املتحدةيف الواليات  بنسلفانياهو النهج الذي اتبعته والية  

بيانات وحتديثها وإدارة غرفة لتبادل البيانات علـى  الإعداد من أجل " البياناتأدلة "عدداً من  
  ).Shanley, 2007: 17(اإلنترنت 

  بناء شبكات واالضطالع بأعمال تعاونية  -٤  
لتحليالت اجلغرافيـة   نظم املعلومات اجلغرافية وا   جمايل  بناء القدرات يف    ميكن أن يتعزز      -٥٥

 اتططخماألوسع الرامية إىل حتسني     والشراكات   عن طريق شبكات التعليم      اًكبريتعززاً  املكانية  
وميكن أن تسمح الشبكات املتعـددة األطـراف        . التدريب وضمان تقاسم أفضل املمارسات    

تعـود  أولوية هذه التفاعالت الـيت     وبأن حيدد املشاركون    شاركني مبؤسسات عديدة    بوصل امل 
أمثلة وأحد  ). Kifuonyi, 2009(الحتياجات اخلاصة هلذه البلدان     تلبية ا بأعظم الفائدة على عملية     
على  اجلغرافية املكانية إدارة املعلومات   املتعلقة ب مبادرة األمم املتحدة    هو  هذا النوع من الشبكات     

مرحلتـها  تـزال يف      ال وعلى الرغم من أن هذه املبـادرة      . مؤخراً، اليت أُطلقت    العامليالنطاق  
بني الدول األعضاء واملنظمات الدولية بـشأن       فيما  منتدى لتحسني التنسيق    تتيح  هنا  فإ ،الوليدة
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فرصة ملناقشة  الصحاب املصلحة   وتتاح أل . العامليعلى النطاق   إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية     
أنشطة تعاونيـة مـع     ق ملباشرة   طرالتكنولوجيا اجلغرافية املكانية والنظر يف      جمال  التطورات يف   

  ).GGIM, 2011( املتعددة القطاعات قضايا التنميةالقطاع اخلاص ملعاجلة 
 ،والوصول املتاح للجميـع    والتحليالت اجلغرافية املكانية     ،ونظم املعلومات اجلغرافية    -٥٦

 صاالتأصول تكنولوجيا املعلومات واالت   هي مجيعاً، ناشئة من     واملكتبات اإللكترونية للعلوم    
ـ و.  ميكن أن تؤدي إىل تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات          اليت يتطلب س

 ،قـدرات بـشرية   وجـود   إدماج أصول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هذه يف التعليم         
، فضالً عن شراكات    وأولية وهياكل أساسية تكنولوجية     ،وسياسات لألطر التعليمية  وأوضاع  

  .من أجل التعاون على حنو فعال) اجلنوب واجلنوبوبني  ،واجلنوببني الشمال (

   واالقتراحاتاالستنتاجات  -رابعاً  
أعاله ويقترح جمموعة من املسائل     املعروضة  اخلتامي االستنتاجات   الفرع  هذا  يوجز    -٥٧

  .التنميةألغراض تسخري العلم والتكنولوجيا املعنية بلجنة الالرئيسية لتنظر فيها 

  ستنتاجاتاال  -ألف  
آليتـان  مهـا   واملكتبات اإللكترونيـة للعلـوم      الوصول املتاح للجميع    إن    )أ(  

يسهمان يف التغلب على بعض القيود      مها  و. تدفقات املعارف  وتوسيع نطاق لزيادة  متكاملتان  
  املرتبطة باحلصول على البيانات والبحوث؛

من كثري  ة املكانية يف    ستعمل نظم املعلومات اجلغرافية والتحليالت اجلغرافي     ُت  )ب(  
ويف الوقت نفسه، ميكن أيضاً . التنميةحتديات تناول قطاعات اجملتمع وهلما تطبيقات مهمة يف     

استعمال نظم املعلومات اجلغرافية يف التعليم للمساعدة على تنمية القدرات املكانية املطلوبة يف    
  من املواضيع املختلفة خبالف اجلغرافيا؛واسعة جمموعة 
ـ لتعليم من خالل نظم املعلومات اجلغرافية ليس منتشراً وال          ا  )ج(   يـتعني  زال  ي

  التعليم؛جمال نظم املعلومات اجلغرافية يف اليت تتسم هبا اإلمكانيات التحويلية اإلفادة من 
 املعلومات واالتصاالت على حنو فعال يف عمليـة         تتكنولوجياإن األخذ ب    )د(  
لألطر وأوضاع قدرات بشرية وجود أيضاً  يتطلب   بل   التكنولوجيا فحسب، يتطلب    ال التعليم

  . وسياسات وطنية، وهياكل أساسية،التعليمية
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  االقتراحات  -باء  
 مع أصـحاب املـصلحة      اتالشراكيف إطار   ينبغي أن تسعى احلكومات،       )أ(  

 املعلومـات   تمثـل تكنولوجيـا   (اآلخرين، إىل التغلب على العوائق اهليكلية األساسـية         
إىل حتـول دون الوصـول      اليت  )  واالحتياجات األساسية األخرى   ،والكهرباء ،واالتصاالت

  أصول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا؛
عـن طريـق    " فجوة احملتوى "السياسات ملعاجلة   واضعو  ينبغي أن يتعاون      )ب(  
  .الوصول إليهوإمكانية  لغات متعددةبلزيادة نشر احملتوى طرق اكتشاف 

  املتاح للجميعالوصول   -١  
السياسات وكاالت ومؤسسات البحوث الوطنيـة    واضعو  ميكن أن يشجع      )أ(  

الوصـول إىل  كون ييف واليات التمويل اخلاصة هبا حبيث       الوصول املتاح للجميع    على إدراج   
  ؛اًلبحوث املمولة بأموال عامة جمانيا

 حـوث السياسات العامة أن تكون البيانـات والب      واضعو  ينبغي أن يضمن      )ب(  
املمولة أو الدراسات أو التحقيقات     من التجارب   املستمدة  العامة، مبا يف ذلك البيانات األولية       

  بأموال عامة متاحة باجملان وبشكل يسهل االطالع عليه؛
ينبغي أن تشجع احلكومات واجملتمع الدويل على التعاون الدويل يف رقمنـة              )ج(  

  .باجملان وضمان سهولة العثور عليهااإلنترنت  البحوث املمولة بأموال عامة، وإتاحتها على

   للعلوم اإللكترونيةاملكتبات   -٢  
 مع أصـحاب املـصلحة      اتالشراكيف إطار   جيب أن تضمن احلكومات،       )أ(  

  ؛للعلوم إللكترونيةاستية واملالية للمكتبات اللوجمقومات البقاء اآلخرين، 
للربط الـشبكي   نية  ينبغي أن تشجع احلكومات على تكوين منظمات وط         )ب(  

 وفصل ملكية الشبكات عن ،ومتتع هذه املنظمات بالربوز، مع الرواد احملليني  للبحوث والتعليم 
  . وضمان حتقيق االستدامة املالية منذ البداية،اخلدماتمسألة تقدمي 

 نظم املعلومات اجلغرافية  -٣  

 خـالل نظـم     م التعليم من  اينبغي أن حتسن املدارس التفكري املكاين يف نظ         )أ(  
املعلومات اجلغرافية عن طريق اعتماد سياسات تعليمية قوية، مبـا يف ذلـك إدمـاج نظـم       

كاين يف املنـاهج    املتفكري  التؤدي إىل   اليت  لجغرافيا  لساسية  األفاهيم  املاملعلومات اجلغرافية أو    
ملعلومات إدراج التفكري املكاين ونظم اعلى الوطنية وعن طريق دعم تدريب املعلمني  الدراسية  
  ؛ يف التدريساجلغرافية



E/CN.16/2012/3 

GE.12-50344 24 

غرافيـة  اجلبيانـات   الينبغي إنشاء هيئات حكومية مكرسة للحصول على          )ب(  
 وإتاحة بيانات نظـم املعلومـات     ،وختزينها ونشرها، مبا يف ذلك بيانات االستشعار عن بعد        

  اجلغرافية هذه لالستعمال العام بأقل تكلفة؛
الـسياسات،  لدى واضـعي    غرافية  من الضروري دعم نظم املعلومات اجل       )ج(  

يف دعم صنع السياسات القائمة     من إمكانات   نظم املعلومات اجلغرافية    ل  ما وخاصة بالنظر إىل  
السياسات واضعي  لتعاون الدويل بني مؤسسات التعليم أن ييسر تدريب         لوميكن  . على األدلة 

  لوجيا وبناء القدرات؛ رفع الوعي بالتكنوعلىملساعدة بغية انظم املعلومات اجلغرافية على 
السياسات القطاع اخلاص على االشتراك يف عملية       واضعو  ميكن أن يشجع      )د(  

وعلى سبيل املثال، ميكن أن     . لبيانات اجلغرافية املكانية  اخبصوص  زيادة االنفتاح التكنولوجي    
مع شـركات القطـاع   ) مثل الوكاالت احلكومية واملكتبات  (تتعاون منظمات القطاع العام     

  .اإلنترنتتسهيل البحث فيها وإتاحتها على لاص لفهرسة املعلومات اجلغرافية املكانية واخل
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